
 

Recruiters: acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig. We nemen zelf contact op als we 
ondersteuning kunnen gebruiken.  

 

Heb jij ervaring bij een woningcorporatie, volg je de financiële wet- en regelgeving op de voet en vertaal je die 
proactief naar de interne processen? Breng jij scherpte, een analytische blik en leg jij makkelijk verbanden 
tussen alle gegevens? Dan is woonstichting Charlotte van Beuningen op zoek naar jou! Om onze financiële 
processen nog verder te optimaliseren zijn wij op zoek naar een: 
 

Senior medewerker Planning & Control 
(24u per week) 

 
woonstichting Charlotte van Beuningen heeft de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt met het in control 
komen van haar activiteiten. De ‘three lines of defence’ zijn ingericht. De Senior medewerker Planning & 
Control is een nieuwe functie die aan de afdeling Bedrijfsvoering wordt toegevoegd. Als Senior heb je een 
coördinerende rol in de totstandkoming van de financiële rapportages, zoals de jaarrekening, de 
(meerjaren)begroting, de verantwoordings- en prognose-informatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 
het opstellen van beleidskaders en het toetsen op de uitvoering van de P&C-cyclus. Ook lever je een 
inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van managementinformatie. Het MT kan vol vertrouwen uitgaan van 
jouw financiële kennis en adviezen en je signaleert tijdig actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving 
binnen de sector. Je vertaalt deze uiteraard naar de praktijk van woonstichting Charlotte van Beuningen en je 
zorgt voor de interne communicatie hierover. Kortom: een brede en interessante nieuwe rol, die nog verder 
kan worden ingericht en uitgebouwd. 
 
Wat bieden wij? 

• een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

• prima arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten met onder andere een pensioenregeling, een 
eindejaarsuitkering en een laptop. De functie is ingedeeld in schaal J; 

• alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, o.a. met een persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget. 
 
Wat vragen wij? 

• een HBO-diploma op het gebied van accountancy en/of controlling; 

• kennis van en ruime ervaring met de planning & control cyclus binnen de corporatiesector;  

• actuele kennis van volkshuisvesting en de van kracht zijnde wet- en regelgeving; 

• talent om financiële kennis op een eenvoudige manier uit te leggen aan niet-financiële collega’s; 

• je bent accuraat, gestructureerd, pro actief en een teamspeler met een gezonde dosis humor; 

• het behalen van en werken met deadlines is geen probleem; 

• je hebt veel kennis van (bij voorkeur) Viewpoint, WALS en MS Excel; 

• kom je bij ons werken, dan vragen wij naar een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). De kosten 
hiervoor worden door ons vergoed.  

 
Over woonstichting Charlotte van Beuningen  
Wij zijn een Vughtse woningcorporatie met ongeveer 3.000 woningen, voornamelijk in Vught. We zetten ons in 
voor goede en duurzame sociale huurwoningen. Een dak boven je hoofd is tenslotte de basis voor iedereen. 
Maar er is meer. Wij vinden fijne wijken met plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten erg belangrijk en 
we willen ‘samen het verschil maken’. Om dat te kunnen doen zijn we zichtbaar in de wijk, laten we ons sociale 
hart spreken en staan we met onze huurders in verbinding. 
 
Ben je enthousiast geworden? 
Passen de competenties durf, inlevingsvermogen, zelfontwikkeling en kwaliteitsgericht bij jou en heb je de 
juiste drive en mentaliteit om bij ons het verschil te maken? Reageer dan vóór 2 december a.s. door een 
motivatie en cv te sturen naar werken@charlottevanbeuningen.nl. De eerste gesprekken worden gepland op 9 
en 10 december. De tweede gesprekken op 16 december. 
 
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Bel dan met Pim Peels (manager Bedrijfsvoering) via 073-
6562382. Vragen over de procedure kun je stellen aan Ingrid Donders (HR adviseur) via 06-83701212. 
 
Een assessment en een drijfverenanalyse kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
De vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang in deze procedure.  
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